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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 21 februarie 2012 

 

În ziua de 21 februarie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Alegerea unui vicepreşedinte al Comisiei 

2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale 

- PLx 558/2011 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 703/2011 

4. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de manager de 

condominii, de organizare şi funcţionare a Camerei Managerilor de 

Condominii din România - PLx 710/2011 

5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 

privind drepturile pacientului - PLx 723/2011 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul - PLx 724/2011 

7. Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 726/2011 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.197 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 727/2011 

9. Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor 

de lapte matern - PLx 734/2011. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12071
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12425
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12431
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11994
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12102
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12082
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12086


 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

• d-na Irina Alexe – şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

• d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

• d-na Maria Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Loredana Butean – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Monica Secăreanu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Referitor la primul punct aflat pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre a precizat că, potrivit art.196 alin.(2) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, deputaţii, membri ai Guvernului, nu pot deţine funcţii 

în birourile comisiilor.  

Având în vedere învestirea doamnei Claudia Boghicevici, 

vicepreşedinte al comisiei, în funcţia de ministru al muncii, familiei şi 

protecţiei sociale, Grupul parlamentar al PD-L l-a nominalizat pentru 

funcţia de vicepreşedinte pe domnul deputat Cornel Ghiţă, membru al 

comisiei. 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(5) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(15 voturi pentru), ca funcţia de vicepreşedinte al comisiei să fie ocupată 

de către domnul deputat Cornel Ghiţă. 

 

 Dezbaterile au continuat cu celelalte puncte aflate pe ordinea de zi. 

Lucrările au fost conduse de către domnul vicepreşedinte Cornel Ghiţă. 

Întrucât o parte a membrilor comisiei au părăsit sala de şedinţe, cvorumul 

de lucru nu a fost întrunit, iar lucrările au fost suspendate. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 21 februarie 

2012 au absentat doamna deputat Claudia Boghicevici, domnul deputat 

Florian Daniel Geantă, domnul deputat Vasile-Silviu Prigoană (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Kerekes Karoly, domnul deputat Pál 

Árpád (grup parlamentar UDMR), domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă, domnul deputat Dan Mircea Popescu 

(grup parlamentar PSD), domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat 

Cristina-Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL), doamna deputat Aurelia 

Vasile (grup parlamentar Progresist). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Florin Zamfirescu, în locul 

domnului deputat Florian Daniel Geantă (grup parlamentar PD-L) a 

participat domnul deputat Cristian Burlacu, în locul domnului deputat 

Vasile-Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) a participat domnul 

deputat Victor Boiangiu, în locul domnului deputat Kerekes Karoly (grup 

parlamentar UDMR) a participat domnul deputat Seres Denes, în locul 

domnului deputat Pál Árpád (grup parlamentar UDMR) a participat domnul 

deputat Farago Petru. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – secretar, 

Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel 

Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Cornel Ghiţă, Cosmin Mihai Popescu, 

Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Florin 

Zamfirescu, Cristian Burlacu, Victor Boiangiu, Seres Denes, Farago Petru. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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